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Dział12)
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej,tj. działń podejmowanych dlazapev,lnieniarealizacji celów
i zadań w sposób zgodny z pTawęm, efektywny, oszczędny i terminowy, a w sz;zęgólności
dla zapewnienia:
- zgodnościdziałalnościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skutecznościi efektywności dzińanta,

-

wiarygodnościsprawozdń,

ochrony zasobów,
ptzestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efektywności i skuteczności przepływu informacji,

zarządzaniaryzykiem,
ośwtadczam, że w leierervanyrr/kieretvanyeh pr-eze rrnie dziale/działaeh administraęii
rząĄełłą3)1 w kierowan ej ptzezs mnie jednostce sektora finansów publicznych.
Zal<lad Karny w Kwidzynie
(nazwalnazwy działuldziałów administracji rządowej/nazwa jednostki sektóra finansów publiczrychx)

CzęśćA4)

D

rv rłystareząiąe},m stepnie {bnkęienetvała adektvat"ła; skuteezna

i cfektywna kentreła

CzęśćB5)

tr w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efek§,rvna kontrola

zauądcza.
Zasttzężenia dotyczące fuŃcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanynt działaniami,
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli załządczej, zostńy opisane w
dzialę II Oświadczenia.
CzęśćC6)

l

Zastrzeżęnia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wTaz z planowanymi działaniami,
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostńy opisane w
dzialę II o świadczenia.
CzęśćD
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie
sp or ządzania niniej sze go o świadczenia po chodzącyćh
E monitoringu realizacji celów i zadań,
a samooceny kontroli zatządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),
E procesu zarządzanta ryzykiem,
X audytu wewnętrznego,
8 kontroli wewnętrznych,
8 kontroli zevłnętrznych,
a innych źrodełinformacji: Oświadczenia cząstko
kierowników działow"
Sprawozdanta za 20I 5 rok.
Jednocześnię oświadczam, że nie są mi
wpłynąć na treśćniniejszego oświadczenia.

Kwidzyn, 2016-03(mie.iscowośó, data)

;!il:,
jednostki)

Dział II9)
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
l Po przeprowadzonej analizie ankiet stwierdzono,, że w roku 2015 - 75,92 7o ogółu
badanych łważa,że istnieje sprawny przepływ informacji pomiędry komórkami
organŁacyjnymi. Jednakże wartośćw jednej grupie badanych wyniosła Ęlko
7,69 "ń. W zvtiązku z powyższym naleĘ w dalsrym ciągu monitorowaĆ i
analŁować przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami w celu
poprawy jakościstandardu ,, Informacja i komunikacjaoo.
Należy opisać przyczyny złożeniazastrzężęń w zakręsie funkcjonowania kontroli zarządczej,
np. istotną słabośćkontroli zaruądczej, istotną nieprawidłowośćw funkcjonowaniu jednostki
,Óktoru finansów publicznych albo dzińu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie,
które nie zostały zrealtzowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wTaz z
podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szazegolnoŚci:
zgodności działalnościz przepisami prawa oraz proaedurami wewnętrznymi, skutecznoŚci i
efektywności dziaŁania, wiarygodnościsprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i
promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu
informacj i lń zarządzania ryzykiem.

2. Planowane dzińartia, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczĄ:

.

Na najblżsrym posiedzeniu kierownictwa planuje się omówienie wyników ankiet
za 20t5 r., z jednoczesnym podjęciem dyskusji nad dalszym usprawnianiem
przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami w celu poprawy
jakościrealŁacji standardu ,olnformacja i Komunikacja". Ponadto polecono
włączyć do planu szkoleniowego tej grupy temat poprawy właściwego

przepływu informacji pomiędry poszczególnymi komórkami co

do
komunikacji.
przeszkód
w
usprawnieniu
nieprawidłowościlub
Nalezy opisaó kluczowę działania, którę zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej w odniesieniu do złozonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III10)
Działanta, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczĄ.
I. Dzińania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Zakładzie Karnym w Kwidzynie zapewniano kanaĘ komunikacji dla
przekaą.wania istotnych informacji takie jak odprawy, naradyo poczta

w

elektroniczna, szkolenia, tablica ogłoszeń, intranet itp.

Nalezy opisać najistotniej szę dzińartia, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy
niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działaf. wskazanych w dziale II
oświadczenia zarokpoprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.
2. P ozostałę działania:

Nie dotyczy

Należy opisać najistotniejsze dzińania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok
poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie dziŃania zostŃy

podjęte.

Objaśnienia:
1) Naleźy podać nazwę

2)
3)

4)
5)

6)
7)

ministra, ustaloną przezPrezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. l ustawy z dnia 8
sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 7l7, z2004 r. Nr 238, poz,2390 i
Nr 273, poz.2703, z2005 r. Nr l69, poz. 1414 i Nr 249, poz.2104, z2006 r. Nr 45, poz. 3l9, Nr 170,poz. 12l7 i Nr
220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z2009 t. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz.1241 i Nr 16l,
poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika
jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
W dziale I, w zależnościod wyników oceny stanu kontroli zuządczej, wypełnia się Ęlkojedną częśćzczęściA albo B,
albo C przez zaznaczęnię znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. CzęśćD wypełnia
się niezaleźnie od wyników oceny stanu kontroli zuządczej.
Minister kieĄący więcej niz jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczęnie o stanię kontroli
zarządczej w, zakresie wszystkich kierowanych przez nlego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra.
OŚwiadczęnię nie obejmuje jednostek, które nię są jednostkami sęktora finansów publicznych w rozumieniu ustaw) z
dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96. poz.

620, Nr l23,poz.835, Nr I52,poz.1020 i Nr 238,poz.1578).
CzęśćA wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie
następujące elementy: zgodnośćdziałalnościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skutecznośći
efektywnośćdziałanią wiarygodnośćsprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego
postępowania, efeklywność i skutecznośćprzepĘwu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
częśćB wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządczante zapewniła w wystarczającym stopniujednego lub więcej
z wymienionych elementów: zgodności działainości z przepisarni prawa otaz procedurami wewnętrznymi, skuteczności
i efektywności działania, wiarygodności sprawozdń, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego
postępowania, efektywności i skuteczności przepłyłlu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżęnięm przypisu
6.

częśćc wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z

wymienionych elęmentów: zgodności działalnościz przepisami pfawa olaz procedurami wewnętfznymi, skuteczności i
efeklywności działanią wiarygodności sprawozdń, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego
postępowanią efelrtywności i skutecmości przepĘwu informacji oraz zarządzania ryzykiem,
znakiem "x" zaznaczyć odpowiednie wiersze. w przypadku zaznaczenia punktu "innych źródęłinformacji" należy je

wymienić.
standardy kontroli zarządcze| dla seklora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art.
69 ust. 3 ustawy z dniaż7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
9) DziŃ]il sporządzany jest w przypadku, gdy w dzialę| niniejszego oświadczeniazaznaczono częśćB albo C,
10) DziałIu sporząóza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze
oŚwiadczenie, byla zaznaczona częśćB albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były
podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

8)

